
Wat zit er in 1.0
Wijzigingen van de OW-standaard



Als eerst

• Allen dank voor:
• de feedback
• de betrokkenheid

• Er is serieus gekeken naar de feedback.
• In deze presentatie willen we aanpassingen voorleggen en bespreken.



Aangepast - Overzicht voorgenomen 
wijzigingen
• Discutabel:

• ActiviteitLocatieaanduiding – nog bespreken
• GIO-ID’s bij objecten 
• Identificaties bij objecten (aangepast)

• Niet doen:
• Kardinaliteit Juridische Regel – blijft intact (conform 0.98-kern).
• Noemer verplaatst – blijft intact (conform 0.98-kern).

• Wel doen:
• Norm (wijziging van attributen)
• Kaart/Symbolisatie (toevoeging van gegevens)
• Pons 
• Regelingsgebied
• Doel
• VrijeTekst

• Idealisatie toevoegen aan Tekstdeel
• Hernoemen van FormeleDivisie naar Divisie



Wat wordt niet besproken vandaag

• De volgende wijzigingen:
• Kaart/Symbolisatie (toevoeging van gegevens)
• Norm (wijziging van attributen)
• Pons 
• Regelingsgebied
• Doel
• VrijeTekst

• Idealisatie toevoegen aan Tekstdeel
• Hernoemen van FormeleDivisie naar Divisie



Wat wordt wel besproken vandaag

1. Kardinaliteit Juridische regel
2. ActiviteitLocatieaanduiding
3. ID’s bij OW-objecten
4. GIO-ID’s bij objecten
5. Noemer verplaatsen



1. Kardinaliteit Juridische Regel

• N.a.v. feedback blijft dit zoals het was in 0.98-kern.



2. ActiviteitLocatieaanduiding

Vanuit welk object (JR of ACT) moet ik een relatie met Locatie leggen?

Huidige modellering (0.98kern)



Huidige modellering (0.98kern)
Het is verboden te 
fietsen op een 
wandelpad

Het is toegestaan
te fietsen op een 
fietspad

Het is toegestaan 
de volgende 
activiteiten te 
verrichten: 
wandelen op een 
wandelpad en een 
fietspad
fietsen op een 
fietspad



Optie 0: handhaven

• Geen modelwijziging

• Interpretatie niet eenduidig; foutgevoelig

• Validatie nodig die controleert dat de locatie van de activiteit overeenkomt met alle locaties van 
juridische regels die iets zeggen over de activiteit.



Optie 1: relatie activiteit – locatie verwijderen

• Eenduidig, regelkwalificatie in regel bepaalt

• Geringe modelwijziging

• Juridische regel kan ook verwijzen naar Gebiedsaanwijzingen en Normen, hoe weet je dat een 
locatieaanduiding van de activiteit is 

• Probleem voor toepasbare regels



Optie 2: relatie regel – locatie verwijderen

• eenduidig, ieder OW-object (annotatie) heeft een locatie en de van OP-afgeleide objecten niet

• Geringe modelwijziging

• Werkingsgebied relatie verdwijnt 

• Hoe weet je in dit geval of een activiteit verboden of toegestaan is op een bepaalde locatie?

• Niet conform werking toepasbare regels



Optie 3: nieuwe relatieklasse

• Eenduidig

• Structuurwijziging in model

• Manier van opschrijven maakt niet uit

Het is verboden te 
fietsen op een 
wandelpad

Het is toegestaan
te fietsen op een 
fietspad

Het is toegestaan 
de volgende 
activiteiten te 
verrichten: 
wandelen op een 
wandelpad en een 
fietspad
fietsen op een 
fietspad



Optie 3 in UML
• Toevoeging van relatieklasse 

(ActiviteitLocatie) en object 
(ActiviteitLocatieaanduiding)

• Activiteitregelkwalificatie valt op 
ActiviteitLocatieaanduiding en is 
verplicht



ActiviteitLocatieaanduiding (III)

• XML-uitwerking zoals vorige keer voorgesteld.



Optie 3 in XML

• Regeltekst.xml



ActiviteitLocatieaanduiding

• Valt nog steeds binnen een Juridische regel.
• Is een logischere plek om de activiteitregelkwalificatie te plaatsen dan 

juridische regel 
• (Wat zegt een regelkwalificatie op een JR die geen activiteit heeft?)

• Vervangt de noodzaak voor de locatie van een activiteit (die daar 
eigenlijk niet hoorde)

• (Wat betekent het dat een activiteit een locatie heeft?)



3. ID’s van objecten

• ID’s bij objecten waar dat logisch is:
• Juridische regel (staat (volgens mij) niet ter discussie)

• Discutabel wel/geen ID:
• Normwaarde
• ActiviteitLocatieaanduiding



Normwaarde
• In 0.98-kern geen identificatie per Normwaarde

• Nu wel?



ActiviteitLocatieaanduiding

• Vorige keer gepresenteerd: inclusief identificatie
• Wel/niet?



4. GIO-ID’s toegevoegd

• Aanleiding (vanuit architectuur) is tweeledig: 
1. DSO wil kunnen valideren op eenduidige informatie (van normen)

• Tegenargument: waarom wil het DSO opeens normen valideren, terwijl er verder 
niets gevalideerd wordt?

• Reactie: DSO wil veel valideren, maar heeft geen middel om consistentie tussen OW en 
OP te valideren bij andere objecten. Voor norm(waard)en is dit er wel, want deze 
worden zowel in GIO’s (OP) als in OW-objecten opgeslagen.

2. DSO wil kunnen borgen dat je vanuit de OW-informatie weet welke GIO er bij hoort. 
(Indien je dat niet weet zou je nooit meer iemand anders omgevingsdocument kunnen 
muteren (meervoudig bronhouderschap).)



GIO’s

• Aangezien meervoudig bronhouderschap nog niet is uitgewerkt.
• Voorstel (architectuur):

• WorkIDGIO verplicht bij Norm
• WorkIDGIO voorlopig (!) optioneel bij overige drie OW-objecten

1. Pons
2. Gebiedsaanwijzing
3. ActiviteitLocatieaanduiding



5. Noemer verplaatst

• Aanleiding: nodig omdat de locatie bij normwaarden geen noemer 
hebben, maar deze op de norm zit.

Tevens logischer aangezien een GIO een noemer heeft, en een GIO 
meerdere locaties bevat. Hierdoor heeft niet iedere Locatie een 
noemer, maar iedere annotatie wel. 

• Maar n.a.v. de feedback gaan we dit niet doen.



Overige punten

• Waardelijsten
• Uitbreidbare – wordt schema voor toegevoegd om waarden aan te leveren.
• Limitatieve – worden afspraken over gemaakt

• Muteren
• Werking is toegelicht in presentatie muteren
• Er worden voorbeelden opgeleverd


